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  نلرزهيرهاي النه زنبوري به عنوان ناقالن بارهاي زميروشن نمودن رفتار ت
  

   دكتر فريبرز ناطقي الهي آقاي- دكتر مهران تيوآقاي:مجري
   مهندس مازيار حسينيآقاي:همكار

  
تيرهاي النه زنبوري مقاطعي هستند كه از جوش مجدد دو نيمه يك پروفيل نورد شده كه تحت الگوي   

پس از اتصال مجدد، تير . گردد ه و از قسمت جان از يكديگر جدا گرديده اند، حاصل ميخاصي برش خورد
حاصل از ارتفاع بيشتري نسبت به تير مادر برخوردار گشته و بازشوهايي شش وجهي را در جان خود، خواهد 

يش قابل قاعدتاً با افزايش ارتفاع، ممان اينرسي و اساس مقطع تير، حول محور اصلي خمش، افزا. داشت
. يابد  افزايش ميهتوجهي يافته و بالطبع ظرفيت خمشي تير النه زنبوري نيز، به مراتب نسبت به تيرمادر خوا

باشد، مي  اما در مقابل فرآيند توليد اين تيرها كه مستلزم برش حرارتي و جوش مجدد ناحيه حرارت ديده مي
 كيفيت مصالح تير گردد، كه به اين مسئله مي تواند باعث تحميل تنش هاي پس ماند ثانويه، تردي و كاهش

گردد را  بايست شرايط جديدي را كه به سبب وجود بازشوها و حذف جان در قسمتهاي مختلف تير ايجاد مي
  .نيز، اضافه نمود

گذرد و سوابق مكتوب و توصيه هاي  عليرغم آنكه بيش از نه دهه از عمر استفاده از اين نوع تيرها مي  
باشد، اما در رابطه با عملكرد  ورد ساخت و طرح اين گونه تيرها در ادبيات فني و متون موجود ميفراواني در م

  .باشد لرزه اي و ديناميكي اين تيرها اطالعات قابل استناد و مناسبي در دسترس نمي
النه از طرفي به دليل عدم توليد مقاطع نورد شده عميق در صنعت فوالد سازي كشور، استفاده از تيرهاي   

تيرهاي اصلي برشي (زنبوري در ساختمانهاي فوالدي به صور مختلف از جمله؛ تيرهاي اصلي باربر و لرزه بر 
لذا در . بسيار متداول و در بيشتر مواقع براي طراحان، تنها راه حل اقتصادي است) در قابهاي مقاوم خمشي

 آن واقع گرديده، و با توجه به امكانات اين تحقيق با توجه به پهنه لرزه خيزي كه غالب شهرهاي كشور در
 در قالب بارگذاري؛ يكنواخت (Quasi-Static)آزمايشگاهي موجود، با بهره گيري از ازمايشات شبه استاتيكي 

(Monotonic)اي   و چرخه(Cyclic) در مقياس واقعي، سعي شده است تا گامهاي نخستين در اين راه برداشته 
  .شود
 مطابق با الزامات آئين نامه فوالد ايران، تهيه گرديده و CPE180 تير النه زنبوري از نوع بدين منظور هشت نمونه  

باشد، تحت تأثير لنگرهاي دو انجناء اي   كه دهانه رايج در ساخت و ساز كشور ميcm 525در دهانه اي به طول 
(Double-Curvature) مطابق با الگوي بارگذاري توصيه شده در دستورالعمل “ATC24” مورد ازمايش قرار گرفته 

 آزمايشات شبيه سازي ANSYS 5.4در كنار آزمايشات، به كمك روش اجزاء محدود و با استفاده از نرم افزار . است
  .گرديده و رفتار سيستم و پاراكترهاي مشخصه آن مورد مطالعه قرار گرفته است

 (Coupon Test)ه، ده آزمايش كشش استاندارد افزون براين جهت شناسايي خصوصيات مكانيكي تيرهاي مورد مطالع  
در كنار آن .  برروي نمونه هاي تهيه شده  از تيرهاي آزمايشي، انجام پذيرفته است(ASTM E8M)مطابق با استاندارد 
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ها، به انجام رسيده كه نتايج آن در متن تحقيق و ضمائم آن ارائه  آزمايشات متنوعي نيز جهت بررسي كيفيت جوش نمونه
  .يده استگرد
كمانش مقاطع . مود اصلي خرابي حاكم بر تير، كه در جريان آزمايشات و همچنين مطالعات تحليلي مالحظه گرديد  
(T)باشد، كه به ان كمانش خميري فشاري اولين جان پر بعد از ناحيه   شكل مجاور با اولين جان پر بعد از ناحيه اتصال مي

 مقاومت بصورت تدريجي روي داده و (Deterioration)ه مكانيسم خرابي تير، زوال با توجه ب. گردد اتصال نيز، افزوده مي
در بررسي رفتار پسماند . اثري از ايجاد ترك و گسترش آن و همچنين كاهش ناگهاني مقاومت، مشاهده نگرديده است

(Hysteresis)مالي، حالتي پايدار داشته و  تير نيز، مشخص گرديد كه چرخه ها در برابر تغيير شكلهاي خميري فزاينده اع
همچنين تير از ظرفيت دوران و . گردد اثري از كاهش ناگهاني مقاومت، سختي و يا باريك شدگي در آنها مشاهده نمي

تواند نشانه اي از توانايي جذب و استهالك قابل توجه  مجموعه شواهد فوق مي. باشد شكل پذيري قابل قبولي برخوردار مي
روابطي نير جهت برآورد ظرفيت دوران و منحني لنگر . ابل مالحظه اي در ظرفيت خمشي تير باشدانرژي بدون كاهش ق

  . دوران حاكم بر تير ارائه شده است–
در كل، با عنايت به انچه كه بطور اجمال از نظر گذشت و با استناد بر نتايج حاصل از مطالعات آزمايشگاهي و تحليلي   

 كه الزامات و محدوديتهاي "النه زنبوري استاندارد"جمع بندي نمود كه استفاده از تيرهاي توان چنين  انجام پذيرفته، مي
آئين نامه اي را در رابطه با جزئيات، هندسه و نحوه ساخت خود، برآورده نمايند، به عنوان تيرهاي اصلي لرزه بر در قابهاي 

 انجام مطالعات تكميلي ديناميكي، از استفاده آنها در اما شايسته است تا زمان. فضائي خمشي معمولي بالمانع خواهد بود
  .قابهاي فضائي خمشي ويژه، حتي االمكان اجتناب گردد

  
  
  
  
    


